Styrgruppsmöte 22.10 i Helsinge
Närvarande; Johan Gulin, Niklas Wahlström, Johanna Blomstedt, Maria Ekman-Ekebom

Ärenden
1. Statistik
Allmän diskussion kring nedanstående statisk
Valda och avlagd kurser per skola
2014-2015 (Alla terminer)
Valda
Björneborg
14 kurser
Borgå
24 kurser
Grankulla
45 kurser
Helsinge
104 kurser
Kotka
19 kurser
Kyrkslätt
35 kurser
Lovisa
18 kurser
Sibbo
16 kurser
Tammerfors
7 kurser
Åland:
12 kurser
Totala antalet:

294 kurser

Avlagda
7
50%
19
79%
28
62%
45
43%
14
58%
20
57%
14
78%
13
81%
6
86%
6
50%
172

58%.

2. Projektkoordinatorn presenterade de, till dags dato, hållna ämnesläroträffarna. Överlag så
har de deltagande lärarna varit väldigt positiva inställda till träffarna och man anser att man
fått ut väldigt mycket av de olika diskussionstillfällena.
Vi kommer även att ordna en träff för studiehandledarna och speciallärarna i Grankulla den
11 november kl 09-15.
-

Läroplansskrivande
Den nya obligatoriska kursen studiehandledning 2
Allmänna diskussioner
Genomgång av kap 3 och 5
Övriga ärenden

Varför träffen? Huvudsaken är att komma igång med arbetet så man är på samma nivå och hunnit så
långt som sina kollegor då arbetet fortsätter på Åland. Inbjudan skickas så snart som möjligt och svar
emotses senast 6.11.

3. FBA dagen: Fakturorna är färdiga och Ilomäkis flyg är bokat
Det tilltänkta programmet ser ut som följande:
Fredag 13.11
08.15 Avfärd med M/S Galaxy
- Frukost på båten och lunch på båten

- Sittplatser skall bokas i restaurangen så att deltagarna kan diskutera och fundera på det som
komma skall
13.35 Ankomst till Mariehamn
14.00 Marcus Koskinen-Hagman tar emot oss på Ålands Lyceum
14.30 – 16.00 Parallellprogram
1. Deltar i lektioner (eng 1, eng 4, Ge 2, mo 6 och ty 9)
Altermativt:
2. Marcus Koskinen-Hagman berättar om helthetsarbetstid
16.00 - 16.30 Niklas Wahlström ger sin syn på förändringar i verksamhetsmiljön
16.30 – 17.30 Lärarträffar
17.30 Avfärd mot hotellet
19.00 - ? Middag på restaurang Nautica

Lördag 14.11
09.00 – 10.00 Ämneslärarträff på Lyceet
10.15 - 12.15 Liisa Ilomäki föreläser samt vi jobbar i grupp med olika teman
12.15 – 13.00 Lunch på Lyceet
13.00 Avfärd mot båten som avgår 13.45
14.00 – 16.00 olika workshops i båtens förbokade konferensutrymmen. Vi fortsätter på Liisas tema.
16 – 17.30 Buffé
17.30 - 18.30 Avslutande reflektioner i konferensutrymmena.
19.15 Vi anländer till Åbo

4. Övriga ärenden
a. Virkby Gymnasium har visat intresse att delta i projektet GNet och styrgruppen
ställer sig positiva till ytterligare deltagande skolor. Rektorn för Virkby Gymnasium
kommer även att bjudas med till Åland för ytterligare diskussioner.
b. Anna von Zansen har erbjudit sig att ordna ett webinarium med temat försöksprovet
som ordnades i samband med studenskrivningsförsöket. Anna återkommer vi senare
tillfälle med mer information.
c. Styrgruppsmöte i Grankulla 08.30 den 5.11

